Tilmelding

Velkommen til Mediplast Kendan A/S

Ønsker du at tilmelde dig et eller flere af vores kurser, kan
du tilmelde dig på www.mediplast.dk. Klik på “Kurser” i
venstre menu og udfyld tilmeldingsskemaet.

Mediplast er en af Nordens førende virksomheder i salg af
medicotekniske produkter, og det er vi stolte af. Vi brænder
for det, vi arbejder med!

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på
telefon 43 44 40 00 eller sende os en mail på info.dk@
mediplast.com

Tør du blive:
•
•
•
•

Den kollega, der gør hverdagen endnu mere spændende
for dig og dine kollegaer?
Udviklet og udfordret af eksperter inden for flere store
terapiområder?
Smittet af vores passion for mere viden?
Fristet af vore kursustilbud?

Så kig ind, i brochuren!

Viden gør

en forskel

Vi ser det som vores fornemmeste opgave at dele vores
viden med vores kunder. En viden som er baseret på mange
års erfaring i branchen og på et stort engagement fra vores
veluddannede og fagligt kompetente medarbejdere.
I denne folder giver vi dig et hurtigt overblik over vores forskellige kursustilbud.
Vi håber at se dig og dine kolleger til nogle spændende og
lærerige dage med ny viden hos os i Mediplast Kendan A/S.

GOD FORNØJELSE - VI SES!

Se vores
kursustilbud
for 2017

På alle vores kurser
udsteder vi certifikater til
kursisterne efter endt
undervisning.

Mediplast Kendan A/S
Vassingerød Bygade 6, 3540 Lynge
Telefon 43 44 40 00
www.mediplast.dk

Teknikerkursus i Erbe el-kirugi

Sygeplejedage

Superbrugerkursus i Erbe el-kirurgi

Vi afholder kursus for teknisk personale i service og vedligeholdelse af el-kirurgiapparater fra Erbe med primært fokus på
VIO og tilhørende APC apparater og sekundært ICC-serien.

I en travl hverdag kan det ofte være svært at finde tid til fordybelse og få ressourcer og overskud nok til at holde sig ajour
inden for alle områder omhandlende drift af operationsstuen,
patienten og dig selv.

Dato:

Tirsdag d. 28. februar - onsdag d. 1. marts 2017

Sted:

Mediplast Kendan A/S

Vi vil forøge din kompetence i sikkerhed og kvalitet inden for
udvalgte emner, der vedrører infektionskontrol og sikkerhed
på operationsgangen.

Vi afholder kursus for superbrugere i Erbe el-kirurgi
apparater, primært VIO3, VIO 300D, VIO 200S, APC2 +
APC3, Erbejet 2 og IES300+IES2. Kurset henvender sig til
superbrugere med ansvar for el-kirurgi apparater på
afdelingen og kontakten mellem kolleger, teknikere og
os i Mediplast Kendan A/S.

Varighed: 2 dage
Sprog:

Primært engelsk.

Pris:

5.600,- kr. pr. deltager ekskl. moms.
Prisen dækker undervisning, forplejning,
kursusmateriale samt middag og event
tirsdag aften.

Kursusbeskrivelse i hovedpunkter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kort præsentation af Mediplast Kendan A/S
Grundlæggende begreber om el-kirurgi
Kort præsentation af Erbe Elektromedizin GmbH
Generelt om system VIO herunder, opbygning, funktioner,
hardware og software
Sikkerhedstekniske kontroller
Hvorfor er de vigtige at gennemføre?
Fejlfinding via servicemanualen
Hvor findes fejlkoderne?
Hvilke muligheder har jeg i teknisk afdeling for at finde
tekniske oplysninger?

Dato:

Tirsdag - onsdag d. 4. - 5. april 2017

Sted:

Mediplast Kendan A/S

Varighed: 2 dage
Sprog:

Dansk

Pris:

2.995,- kr. pr. deltager ekskl. moms.
Prisen dækker undervisning, forplejning,
kursusmateriale samt middag tirsdag aften.

Dato:

Onsdag - torsdag d. 4. - 5. oktober 2017

Sted:

Mediplast Kendan A/S

Varighed: 2 dage
Sprog:

Dansk, men der vil forekomme præsentationer
og trykt materiale på engelsk.

Pris:

2.550,- kr. pr. deltager ekskl. moms. 		
Prisen dækker undervisning, forplejning, 		
kursusmateriale samt middag onsdag aften.

Kursusbeskrivelse i hovedpunkter:
Kurset er forbeholdt operationssygeplejersker på alle slags
operationsgange.

•

Du finder emner og program for Sygeplejedage på vores
hjemmeside www.mediplast.dk

•
•

Pladserne vil blive fordelt efter ‘først til mølle’-princippet.

•
•
•
•
•
•
•

Der er begrænset deltagerantallet på ca. 10 personer.
Pladserne vil blive fordelt efter ‘først til mølle’-princippet.

Tilmelding sker på
www.mediplast.dk
Vælg “Kurser” i venstre menu

Kort præsentation af Mediplast Kendan A/S og
Erbe Elektromedizin GmbH
Grundlæggende begreber om el-kirurgi og sikkerhed
Generelt om VIO herunder, opbygning, funktioner,
hardware og software
Specialegrupper med erfaringsudveksling
Teoretiske opgaver og praktiske opgaver med brænding på kød
Fejlfinding også via servicemanualen
Nyheder
Programmering og træning i programmering
Øvelser i oplæring af nyt personale
Certificering

Pladserne vil blive fordelt efter ‘først til mølle’-princippet.

